
   

1 
 

 

 
 מדינת ישראל
 משרד התקשורת

 
 טיוטה
 1נספח ז'

 
 ע"מבל"בזק", החברה הישראלית לתקשורת כללי  שיוןיר

 למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים
 

  XX תיקון מס'טיוטת 
 
 

ויתר י , שהואצלה ל1982-)ה( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב4בתוקף סמכות שר התקשורת לפי סעיף 

 – )להלן"בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  את טענותיה של חברת תיפי כל דין, ולאחר ששקל-על יסמכויותי

  , כדלקמן:1994במרץ  1 ביום בזקלשיון הכללי שהוענק יאת הר אתבז ןמתק י( אנ"בזק"
 
 

 פרק ט':  תשלומים בעד שירותי החברהתיקון 
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  "בפרק זה" יבוא: הכותרת  אחרי .1

"חבילת  " 

 "טלפוניה

טלפון בסיסי אשר התשלומים בעדם נקבעו על  ושירות טלפון קו שירות -

  ".המשווקים למנוי כחבילהלחוק,  17פי הוראות סעיף 

 

 יבוא: התשלומים" "תקנות תהגדרבמקום  .2 

             "תקנות  " 

 התשלומים"

תשלומים בעד שירותי בזק(, תקנות התקשורת )בזק ושידורים( ) -

 ", כתוקפן מעת לעת או כל תקנות שיבואו במקומן;2007-תשס"ז
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  , אחרי "מפוקח" יבוא "מרבי".38 בכותרת סעיף . 3

" לחוק 15לפי סעיף ואחרי: " מרבי"" יבוא: "לקבוע לשירות החדש תעריףאחרי: " 38.1בסעיף  .4 

 ".("ימרב"תעריף   -)להלן יבוא: "

 ".מרבילחוק" יבוא: " 15: "לפי סעיף במקום ,מקוםכל , ב38.3 -ו 38.2 בסעיפים: .5 
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 "ותשלומים לפי תעריף מרבי, " :בכותרת הסעיף, אחרי "מפוקח" יבוא .6

אחרי "תודיע  .;"38 , כאמור בסעיףמרבי" יבוא: "לחוק 15במקום הקטע "לפי סעיף  39.1בסעיף  .7 

 ( ימים לפחות"14הל" יבוא: "בכתב ומראש" ואחרי: "שנקבע כאמור," יבוא: "ארבעה עשר )למנ

 

   

 יבוא: 39.3אחרי סעיף  .9 
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החברה לא תתקשר עם מנוי בהסכם למתן שירותים, אלא במחירים אשר נקבעים מעת  39א.3 " 

ל החברה, לחוק, ומפורסמים באתר האינטרנט ש 17א וסעיף 15, סעיף 15לעת לפי סעיף 

 לרישיון." 43בהתאם לסעיף 

 

 במקום "רשאי" יבוא "רשאית". 39.12בסעיף  .10 

 

 )ה( בהגדרת תכנית המספור במקום "פרק ג'" יבוא "פרק ד'". 39.14בסעיף  .11 

 

לפי הכללים " יבוא: "התעריף החדש" ועד, מועד" בכתב, לפניהחל מ" הקטעבמקום  39.16בסעיף  .12 

 " .39.1ף המפורטים בסעי

 

הוספת 

 א39סעיף 

 יבוא: 39אחרי סעיף  .13

  טלפוניה חבילתתשלומים עבור  א.39 " 

שתכלול מכסת דקות שנקבעה  טלפוניה חבילת לשווק רשאית החברה א39.1   

 .לחבילה

בעל הרישיון לא יגבה ממנוי עבור חבילת טלפוניה תשלום העולה על התשלום  א39.2   

המרבי בו מחויב המנוי על פי תקנות התשלומים בעד קו טלפון, בתוספת 

 על פי תקנות התשלומים. ת שיחה והתשלום המרבי עבור דק

, על חבילות שירותים הכוללות חבילת טלפוניה 39.2על אף האמור בסעיף  א39.3   

 א לרישיון בשינויים המחויבים.9.7חולו הוראות סעיף י

 "יחולו על חבילת טלפוניה בשינויים המחויבים. 39הוראות סעיף  א39.4   
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  )ב( בוטל.42.1 סעיף קטן .14

 

 במקום: "מתכנות" יבוא "מתכונת". 42.2בסעיף   
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וא: "אתר האינטרנט של החברה"; אחרי "מפורט" יבוא: ", במקום "האינטרנט" יב 43.1בסעיף  .15
 ואחרי: "לכל שירותיה," יבוא: "לרבות מבצעים תקופתיים והנחות אחרות, " נגיש"
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 " א39.2יבוא ",  39.10אחרי  44.2בסעיף  .16
 
 

  

 :רשימת שירותי החברה: תיקון נספח א'

  

  45קום "שירות טלקמפוס" יבוא: "בוטל" והכתוב בשורת פרט במ ,לנספח 3בסעיף  45פרט  .17 

 "תיאור השירות", "מועד הספקת השירות" ו"הערות" יימחק. :בעמודות

 

"המרת קווים וסוגי שירותים" יבוא: "בוטל" והכתוב בשורת  :לנספח במקום 4בסעיף  16פרט  .18 

 "הערות" יימחק.בעמודות "תיאור השירות", "מועד הספקת השירות" ו  זהפרט 
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 תיקון נספח ב': שירות אירוטי

  

תיקון 

 1סעיף 

 :במקום הכתוב בסעיפים )א( ועד )ד( יבוא בהגדרת "תשלום רגיל" 1בסעיף  19

תשלום שלא יעלה על הקבוע באות ההיכר כ' שבלוח א'  –בשיחה בתוך רשת החברה   )א(  

 בתוספת לתקנות התשלומים.

 

תשלום שלא יעלה על הקבוע באות ההיכר כ'  –ברה לרשת רט"ן בשיחה מרשת הח  )ב(  

שבלוח א' בתוספת לתקנות התשלומים, בתוספת חיוב בעד התשלום אשר שולם למפעיל 

רט"ן בהתאם לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים בעד קישור גומלין( התש"ס 

 (."תקנות קש"ג")להלן  2000

 

פי הסדר -תשלום שלא יעלה על התשלום הקבוע על –חברה בשיחה מרשת רט"ן לרשת ה )ג(  

שיון רט"ן לגבי שיחה למספר מנוי אחר באותה רשת, יהתעריפים שבין מנוי לבין בעל ר

 בתוספת  התשלום אשר משולם לחברה בהתאם לתקנות קש"ג.

 

פי הסדר -תשלום שלא יעלה על התשלום הקבוע על –בשיחה מרשת מפ"א לרשת החברה  )ד(  

עריפים שבין המנוי של מפ"א לבין המפ"א לגבי שיחה למספר מנוי אחר באותה רשת, הת

 בתוספת התשלום אשר משולם לחברה בהתאם לתקנות קש"ג.

 

 תחילה

 

 מיום החתימה על תיקון הרישיון. ימים 60תוך  .20

 
 

 פ"א__________  התש
      __________(2020) 

 ________________ 
 

 וריןח-לירן אבישר בן
 המנהלת הכללית

 
 


